
بررسی صالحيت

 برای مثال به صورت یک منونه کار یا یک
 گفتگوی ختصصی. این کار زمانی اجنام
 می شود که مدارک به صورت کامل ارائه
.نشوند و این امر غیرمعدی باشد

درخواست معادل سازی

ترجمه و تاييد مدارک

 فهرستی از مدارک الزم، برای مثال مدرک شناسایی، گواهی شغلی و گواهی جتارب.
                                                       شغلی تان را می توانید از طریق تایید یاب در این وبسایت ببینید

 مدارکی را که الزم دارید می توانید از          بپرسید

 یافنت مرتمجان تایید شده دولتی (کتبی و شفاهی) در وبسایت
.

IHK .

www.justiz-dolmetscher.deو در آژانس فدرال کار

 www.anerkennung-in-deutschland.de تایید در آملان • خودآزمون و مشاوره (مهچنین به صورت تلفنی/حضوری) در 

www.berufenet.arbeitsagentur.de خدمات اطالعات در وبسایت •B(آژانس کار) Berufenet

www.make-it-in-germany.com مشاوره آنالین یا تلفنی در وبسایت • Make it in Germany    

www.ihk.de مشاوره خشصی، تعیین وقت در وبسایت • Foreign Skill Aproval (IHK FOSA), اتاق صنعت و جتارت

تعيني شغل مرجع

 اگر یک پیوند نزدیک با شغل مورد
 تایید وجود داشته باشد و در نتیجه فرد
 بتواند خمارج زندگی خود را تامین کند،

   دسرتسی به بازار کار بر اساس ماده
 171 از               برای یک سال ممکن

 است. پس از آن، یک فرایند تایید جدید
.الزم است

نسبتا مثبت

 معادلسازی نسبی: صالحیت شغلی
 خارجی مشا در برخی موارد با صالحیت

 شغلی در آملان تطبیق پیدا کرده است و
.در دیگر موارد تطبیق پیدا نکرده است

مثبت

 معادلسازی کامل: دانش ها و مهارت های
 خارجی مشا با مهارت های شغلی آملان
           تطبیق پیدا کرده اند. ماده 18 از قانون

نیز در این زمینه است

Was Sie jetzt tun kö
erfahren Sie im Net
(www.netzwerk-iq.de

 درخواست برای ويزا از سفارت آملان

 اگر درخواست کار مشا پذیرفته شده باشد، اکنون می توانید برای ویزا درخواست بدهید. این کار در هر کدام از منایندگی
های خارجی آملان اجنام می شود

وزارت امور خارجه • اطالعات و وقت ها در وبسایت

درخواست برای عنوان اقامت با مجوز کار از طريق اداره امور اتباع خارجی

 نکه اکنون چه کار می توانید بکنید، می
 توانید در شبکه      ببینید

.(www.netzwerk-iq.de)

منفی

 عدم معادلسازی: صالحیت خارجی مشا و
 صالحیت آملانی را منی توان بامه تطبیق

.داد. درخواست مشا رد شده است

IQ 

.

 تاييد مدارک شغلی خارج از احتاديه

اروپا چگونه اجنام می شود؟

 آیا می خواهید در آملان در شغل خود کار کنید؟ در برخی موارد، تایید آموزش
 شغلی مشا رضوری است و در برخی موارد نه. ولی یک تایید داوطلبانه مه

:مزایای زیادی دارد. به مراحل و اطالعات زیر توجه کنید

 www.auswaertiges-amt.de

بله

خير

(HWK) 

.

(AufenthG).

.

(پس از رسيدن به آملان)

»

 www.goethe.de/mwnd

.

 آيا من شغل

 مرجع خودم را

می شناسم؟

شغل مرجع من

ب نظام مند است؟

ب غير نظام مند است؟ 
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فهرست مثبت

 این فهرسِت مربوط به شغل هایی را که
 نیروهای ماهر مربوط به آهنا جستجو می

شوند کنرتل کنید
.www.arbeitsagentur.de/positivliste
 اگر شغل مرجع مشا در این فهرست باشد،

 شانس بسیار خوبی در بازار کار آملان دارید.
 ولی در این صورت باید شغل خود را مورد
 تایید قرار دهید. اگر یک مدرک دانشگاهی
 دارید که در آملان مورد تایید قرار گرفته
 است، امکانات بیشرتی در دسرتس

.مشا قرار خواهد گرفت

 فرايند تاييد از طريق                ، اتاق های صنعت و

  جتارت          و اتاق های مهارت های دستی

IHK FOSA
(IHK)

 فرایند تایید مهیشه به صورت انفرادی اجنام می شود و بعضا پیچیده است. این مهچنین به این
 معنی است که برای موارد خمتلف، قوانین و مسوئالن پاخسگویی خمتلف وجود دارد. این امر

 مهچنین به ایالت فدرالی که فرد می خواهد در آن کار و زندگی کند بستگی دارد. بسته به میزان
.پیچیدگی مورد، فرایند مربوطه تا سه ماه طول می کشد و 100 تا 600 یورو هزینه دارد

.www.anerkennung-in-deutschland.de

 فرايند

تاييد اختياری

 این کار، شانس های هبرتی را
 در بازار کار آملان، امکان آموزش

 تکمیلی و حتی یک دسمتزد
 احمتالی باالتر را ممکن می

.سازد

AufenthG a

می توانيد خودتان درخواست کار را ارائه کنيد

 حاال می توانید یک موقعیت کاری موجود در آملان را جستجو کرده و کار را آغاز کنید.
 اطالعات مربوط به این موضوع را می توانید برای مثال از آژانس فدرال کار دریافت

 کنید. توجه داشته باشید که در برخی شغل ها، خنست باید در یک امتحان معلومات و
 زبان ختصصی رشکت کرده و قبول شوید

!

 دانش زبان

آملانی

 دانش خوب زبان آملانی در ورود به
 دنیای کار کمک می کند. اغلب داشنت

 سطح         از زبان، یک پیش نیاز است.
 کالس های آملانی در کشورتان را می

توانید در این وبسایت بیابید
.www.goethe.de 
:
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 www.make-it-in-germany.com بررسی رسیع درباره اینکه آیا می توانید در آملان زندگی و کار کنید یا نه، در وبسایت • Quick-Check 

 www.make-it-in-germany.com مشاوره آنالین، متاس از طریق وبسایت • ZAV مرکز خوش آمدگویی جمازی

 www.goethe.de/mwnd    اداره امور اتباع خارجی • نزدیک ترین مرکز خدمات در حمل در «راه من به سوی آملان»

 هزینه های این پروژه از منابع
 صندوق پناهندگی، مهاجرت و

.یکپارچگی تامین می شوند
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B


